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Általános leírás
Az MA-GSM-Easy riasztóközpontok kommunikációjának tartalék csatornákkal való kiegészítésére,
vagy  vezetékes  kommunikáció  hiányában,  a  riasztóközpont  fő  átviteli  csatornájának
megvalósítására szolgál. Két alapvető részegysége: 

• kommunikátor

• ipari GSM modem

A kommunikátor  feladata,  hogy  figyelje  a  vezetékes  vonal  állapotát,  és  annak  hiányában  a
kommunikációt  GSM-csatornára  irányítsa.  A kommunikáció  vezetékes  vonal  megléte  mellett  is
GSM-csatornára irányítható.

Ha a kommunikátor úgy dönt, hogy GSM-csatornára irányítja a hívást, akkor lekommunikáltatja a
központot. A kommunikáció során ellenőrző összeget számol és annak alapján dönt a vett jelzés
nyugtázásáról, vagy negatív-nyugtázásáról.

Amennyiben  a  GSM-csatornára  való  átkapcsolás  feltételei  nem  állnak  fenn,  a  kommunikáció
vezetékes vonalon zajlik.

Sikertelen vezetékes vonali kommunikáció esetén is van lehetőség a jelzés GSM-csatornára való
irányítására.

Az MA-GSM-Easy másik alapvető részegysége a GSM-modem. A modem kapcsolt vonalas ipari
adatátvitelt  (DATA) és GPRS adatátvitelt használ a jelek továbbítására, ezért a vételi  oldalon is
hasonló  –  ipari  adatcsatornán,  illetve  GPRS  csatornán  működő  modem  kell  hogy  fogadja  a
jelzéseket.

Figyelem!

A GSM-modul által küldött jelzéseket analóg vezetékes vonali vevővel nem
lehet  levenni,  és  a  GSM  csatornán  beszélgetést  sem  lehet  folytatni.
Természetesen a vezetékes vonali egyéb kommunikációt, (fax, beszélgetés,
internet a GSM-modul nem befolyásolja.

A GSM-modul  saját  azonosítóján  képes  a  távfelügyeleti  központba  periodikus  tesztjelentést,
valamint a saját rendszer-felügyeleti eseményeit elküldeni. GPRS módban a kapcsolat ellenőrzésére
a tesztjelentésen  kívül  van még egy lehetőség:  a  távfelügyelet  szólítja  meg a  modult  megadott
időközönként, leggyakrabban 5 perc (GPRS körkérdés).

Az MA-GSM-Easy felügyeli a modem állapotát is, ha az hibásan működik, vagy a GPRS körkérdés
ideje  +  hibatűrés  ideig  semmilyen adatforgalom nem zajlik,  akkor  újraindítja  a  modemet,  és  a
kapcsolat helyreállása után hibajelzést küld a távfelügyeletre.

!
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Az MA-GSM-Easy felépítése, bekötése

A MA-GSM-Easy felépítése
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C MINI-USB-csatlakozó
a programozáshoz

Antenna-csatlakozó
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MA-GSM-Easy bekötése, sorkapocs ismertetés

FIGYELEM!

A 8.2-es HW verzió bekötési rajza eltérő a 8.1-es HW verzió 
bekötési rajzától!
Az AC figyelést Paradox központok esetén nem szabad 
bekötni!

RIASZTÓ 
KÖZPONT

Zónabemenet
Lásd jobbra lent
(opcionális)

Bejövő
Telefonvonal
(opcionális)

Telefonvonal az
Ügyfél készülékhez
(opcionális)

Riasztó-kimenet bekötése a zónabemenetre:

GND-vel indítva:

+

Riasztó 
központ

+12V -al indítva:

GSM – modul v8.2

GSM modul Bekötési rajz 
V8.2

MINI-USB-csatlakozó
a programozáshoz

Antenna-csatlakozó

Riasztó 
központ

Villámvédelmi védőföld

Gyártja és forgalmazza:
Multi Alarm Zrt.

7630 Pécs, Basamalom u. 33 1106 Budapest, Fátyolka u. 8
Tel.: +3672/513-110 +361/666-21-60
E-mail: pecs@multialarm.hu budapest@multialarm.hu

Áramfelvétel:
Nyugalmi: 30-50mA
Adás közben: 70-200mA

FIGYELEM!
A GSM-modult a riasztóközpont dobozába 
kell beszerelni a szabotázsvédelem érdekében!

Működést jelző LED
Színe: zöld

A működést jelző LED lehetséges állapotai:
A gyors villogások száma jelzi a térerőt, a lassú villogások 
száma a bithiba arányt.

A felszerelés ajánlott módja:
● A modul alsó részén található ragasztó segítségével  ragassza fel a modult 
 a riasztó központ dobozának belső felére, vagy rögzítse kábelkötegelővel.

● Az antennát tegye a riasztó doboz tetejére, majd kösse be az antenna- 
 csatlakozóba. A mellékelt antenna-kábel hossza: 1m.

● Olyan helyre tegye az antennát, ahol a térerő megfelelő (min. 12,0)
 A térerőt a letöltő-program segítségével mérheti meg.

Figyelem! 
A megbízható működés érdekében olyan GSM-behívó-
számot használjon, ami tartalmaz '*', vagy '#' karaktert, 
és a hossza minimum 3 karakter!
(a gyári értéke: 74*1741 tartalmazza a '*' -ot)

A riasztó-központ által tárcsázott telefonszámnak csak akkor 
kell megegyeznie a GSM-behívószámmal, ha van a 
készülékre vezetékes vonal kötve, mert ebben az esetben a 
GSM -behívó számmal lehet a riasztó hívásait a GSM-
modulra irányítani.

A+ A+

Komm. hiba Kimenet. 
Aktív állapotban 
negatívot ad ki
(opcionális)

MA-485
BUSZ

AC csatlakozás, a 
riasztóközpont trafójának 
szekunder kapcsáról egy 
vezetékkel kell bekötni.
(Nem megtáplálás, csak az 
AC feszültséget ellenőrzi) 

AUX tápon lévő
többi eszköz

A biztosíték értéke
kisebb legyen, mint 
a központ AUX táp  
kimenetén lévő
biztosíték értéke.

!
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LED jelzések

A panelon 1db zöld LED található, a LED -en az alábbi állapotok olvashatóak le:

• Ha sötét: hibás, nincs tápellátás, vagy a SW még nem indult el az eszközben(kb. 10s mire 
elindul).

• Folyamatosan világít: regisztrálás a hálózatra, ez az állapot addig áll fent, amíg nincs meg az
első térerő mérés

• Villogás: Térerő és bithiba érték kijelzése.

Térerősséget és a bithiba arányt következő módon jelzi vissza a LED: 

• gyors villogások száma (max. térerő esetén 5 villanás/sec) a térerősséget jelenti, 

• lassabb villogások száma  pedig a bithiba arányt jelenti. (Ha a gyors villanások után 
hosszabb szünet van, az azt jeleneti, hogy a bithiba arány 0, azaz jó.)

Villanások
száma

Térerősség (gyors
villanás)

Bithiba (lassú villanás)

nincs Nem értelmezett Megfelelő érték

1 Nem elfogadható Nem elfogadható

2 Már elfogadható Nem elfogadható

3 Elfogadható Nem elfogadható

4 Jó Nem elfogadható

5 Kiváló Nem elfogadható

Térerőértékek és a villanások számának kapcsolata

Térerő értéke Villanások száma (gyors)

0-11 1

12-16 2

17-21 3

22-26 4

27-31 5

A térerő mérés ajánlott menete:

Figyelje meg a LED felvillanásait: az egy csoportban látható felvillanások jelentik a térerő-, vagy 
bithiba arány értéket. Figyelje az értékeket kb. fél percig.

• Ha legalább 2 gyors villanás látható egy „csoportban”, és lassú villanást nem látott, akkor a 
térerő megfelelő.

• Bekapcsolás, vagy esemény-jelentés utáni első 1-2 mérés során még előfordulhat, hogy  
mérhető nullától különböző bithiba arány. Ez még ilyenkor elfogadható, de a későbbi 
mérések során már nem fordulhat elő, ha mégis előfordul, akkor a térerő érték nem 
megfelelő.
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Tápellátás bekötése

Az MA-GSM-Easy-nek 10,2-14V DC tápellátásra van szüksége.

A tápellátást a riasztóközponttól kapja, a riasztóközpont AUX tápjára(+ - bemenet) és a 
riasztóközpontban lévő akkumulátorra(A+ - bemenet) kell kötni.

Az táp fordított bekötése ellen védelem van beépítve.

AC figyelés bekötése

A riasztóközpont transzformátorának a szekunder oldalán lévő egyik sorkapocsból egy vezetékkel 
kell bekötni az Easy AC bemenetére. Ez a bemenet nem tápellátásra szolgál, csak méri az AC 
értékét és nézi, ha áramkimaradás van.

Az AC kimaradás jelentésének késleltetését lehet állítani az AC hiba késleltetés paraméterrel, amit 
percben kell megadni.

AC hiba

Az AC hiba eljelentése alapértelmezetten 16V-nál történik, az AC-t 10s-ként méri, ha a mérések 
többségének az értéke kisebb mint 16V, akkor AC hibát jelez.(Alapértelmezettem az AC hiba 
késleltetés 30perc /6*30=180 mérés/) Az AC hiba helyreállása alapértelmezetten 18V-nál történik. 
Az Easy nem effektív, hanem csúcsértéket mér!

Az AC hiba bekövetkezésének és helyreállásának értéke módosítható, valamelyiket 0-ra állítva lehet
tiltani az AC figyelést.

Az antenna bekötése, kivezetése
Az MA-GSM-Easyt SMA csatlakozós mágnestalpas antennával szereljük.

Abban az esetben, ha a tervezett felszerelési helyen a térérő nem megfelelő, akkor a mágnestalpas
antennát olyan helyre kell felszerelni, ahol a térerőérték megfelelő

A mágnestalpas antennán a kábel hossza maximum 3m lehet(a készülék mellé 1m hosszú 
vezetékkel szerelt mágnestalpas antenna van csomagolva)!!

A még elfogadható térerőérték: 12,0

Sierra modem

Az MA-GSM-Easy kommunikátora egy Sierra ipari GSM-modemmel áll kapcsolatban. A modem
IMEI-száma a modemen van feltüntetve, míg az eszköz telefonszáma és IP címe pedig a dobozon
kapott helyet.

SIM-kártya

A modemben ipari adatcsomag, és GPRS szolgáltatással rendelkező SIM-kártya van. Ezen beszéd-
forgalmat nem lehet lebonyolítani. 

Figyelem!

GSM modem telefonszámát, IP-címét a távfelügyeleti központnak be kell 
diktálni.!
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Programozás, beállítás
Az MA-GSM-Easy programozása történhet helyben, számítógép segítségével a modul USB portján,
valamint  ugyanezek  a  paraméterek  programozhatóak  távtöltéssel  is  akár  GPRS  üzemben,  akár
kapcsolt vonalas üzemmódban (DATA). Mielőtt rátérnék a konkrét opciók ismertetésére, tisztázni
kell egy-két alapfogalmat:

A Telefon-vonal felügyelete

Az MA-GSM-Easy felügyeli a vezetékes vonal meglétét, ha ez engedélyezve van. Ha engedélyezett
a vonal-felügyelet, akkor ha a vonali feszültség 12V alá csökken, vagy ha a riasztó beemelésekor
nincs búgóhang, akkor ezt az állapotot telefonvonal-hibának minősíti, azonban ezt nem jelenti el
azonnal, hanem:
A megadott időtartamig nézi a telefonvonalat, ha a hiba a megadott időtartam végéig nem áll helyre,
akkor eljelenti a vonalhibát.
Ha a megadott időn belül a vonal helyreáll, akkor azt az eszköz érzékeli és nem generál vonalhiba
eseményt.
Ha  a  vonalhiba  eljelentésre  került,  akkor  az  eszköz  tovább  nézi  a  vonalt,  és  várja  a
helyreállást(többször nem jelenti el a hibát, mert az továbbra is fennáll).
Ha a vonal helyreállt, akkor eljelenti a vonalhiba helyreállást.

A handshake-hang késleltetése

Alaphelyzetben az MA-GSM-Easy a riasztóközpont tárcsázásának elhangzása után azonnal kiadja a
handshake jeleket.

Viszont ha a tárcsázandó szám szünetjelet  tartalmaz (pl:  06D72..),  akkor ebben az esetben nem
tudna felépülni a kapcsolat a riasztóközpont és az MA-GSM-Easy között.

A handshake késleltetés-opció ezt a problémát oldja fel: a handshake jel kiadását 5s-el késlelteti,
kiküszöbölve ezáltal  azt,  hogy a hívandó telefonszámban szereplő késleltető karakter  problémát
okozzon a  riasztóközpont  és  az MA-GSM-Easy közötti  kommunikációban.  Ezért  minden olyan
esetben, amikor a telefonszám késleltető karakter(eke)t tartalmaz, engedélyezni kell ezt az opciót.

Megjegyzés:

• A telefonszám több késleltető karaktert is tartalmazhat. 

• Ha  a  riasztóközpontban  késleltető  karakter  csak  a  telefonszám  előtt  (és  magában  a
telefonszámban nem) szerepel, nincs szükség a handshake-jel késleltetésére. 

Figyelem!

A riasztóközpontban a riasztás esetén tárcsázott telefonszám nem 
tartalmazhat egybefüggően 5 másodpercnél hosszabb szünetet.!
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A kommunikáció GSM-csatornára való irányítása

A riasztóközpont kommunikációja akkor zajlik GSM-en, ha:

• Nincs, vagy megszakad a vezetékes telefon-vonal, ekkor automatikusan GSM-re kapcsol az
eszköz,

• Ha a riasztóközpont a GSM-behívó számot tárcsázza.

• Ha van vezetékes vonal, de 3 percen belül 3. alkalommal emel be a riasztóközpont, ekkor az
MA-GSM-Easy automatikusan bejelentkezik, és a kommunikáció szintén GSM-en zajlik.

A  GSM  kommunikáció  programozástól  függően  lehet  kapcsolt  vonalas  (DATA),  vagy
csomagkapcsolt (GPRS). Amennyiben GPRS kapcsolat lett kiválasztva, akkor a modem elsősorban
GPRS-en kommunikál,  de  sikertelen  jelzésküldés  esetén  a  jelzést  tartalékként  kapcsolt  vonalon
próbálja elküldeni, majd az esemény eljelentése után ismét GPRS módban működik.

GSM hálózat figyelése

Az eszköz folyamatosan monitorozza, hogy regisztrálva van-e GSM-re. Ezt a következő módon
teszi:  6 másodpercenként kérdezgeti  a térerősséget és a bit-hiba arányt  és ha 3 egymást követő
lekérdezés során azt kapja vissza az eszköz, hogy a térerősség és a bit-hiba arány nem értelmezhető,
akkor szoftveresen reszeteli a modemet és megpróbál újra regisztrálni GSM-re.
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Programozás, a programozható paraméterek leírása

Távfelügyeleti azonosító:

Ez a paraméter kétféle funkciót lát el:

1.) A GSM-kommunikációt tiltja vagy engedélyezi:

0000-kommunikáció tiltva; Ez a gyári alapérték!

0000-tól eltérő érték – kommunikáció engedélyezve.

2.) A távfelügyelet felé azonosítja az MA-GSM-Easyt.

Jelentősége  abban  rejlik,  hogy  az  MA-GSM-Easynek vannak  saját  maga  által  generált
eseményei (tesztjelentés, rendszerhibák). A távfelügyeletre ezzel az azonosítóval küldi a
saját  jelzéseit.  A riasztóközponttól  kapott  jelzéseket  azzal  az  azonosítóval  továbbítja,
amelyet a központtól kapott üzenet tartalmaz. 

Az azonosítót minden esetben 4 számjeggyel kell megadni, és hexadecimális értékeket is
tartalmazhat.

Távfelügyelet telefonszáma:

Ez annak a GSM-modemnek a hívószáma, ami a távfelügyeleti központban fogadja a GSM kapcsolt
vonali  (DATA)  jelzéseket.  Maximum  16  számjegy  hosszú  lehet,  körzetszám+telefonszám
formátumban kell megadni.

Telefonszám szűrése

A DTMF kódok  dekódolása  nem mindig  sikeres  akkor  amikor  a  vonalon  figyel  az  eszköz.  A
központ felől érkező búgóhang és foglaltsági jelzések egy-két számjegy kimaradását okozhatják. A
foglaltság jelzés  akkor  érkezik  a  telefonközponttól,  ha  a  telefonszámban *,  vagy #  szerepel.  A
szűrés menete tehát a következő:

·Ha a GSM paraméterben nincs beállítva telefonszám, akkor minden számot elfogad.
·Ha a kapott telefonszám hossza megegyezik a GSM paraméterben beállítottal, akkor 
egyszerű összehasonlítás történik.
·Ha a kapott hossz rövidebb mint a beállított de minimum 3 karakter hosszú, és tartalmaz * 
vagy # karaktert, akkor ellenőrzi, hogy a kapott karakterek sorrendben benne vannak-e a 
beállítottban, és ha igen, akkor is elfogadottnak tekinti a telefonszámot. Néhány példa:
 GSM = “74*1741”  → “7*7” elfogadott, “74*47” nem elfogadott
 GSM = “1234*56789#0” → “24*690” elfogadott. “12*597#0” nem elfogadott

GPRS szerver IP-címe

Ez  az ügyeleti  szerver  IP-címe,  ami  a  távfelügyeleti  központban fogadja a  GSM  modul  GPRS
jelzéseit. 

GPRS szerver APN

A GPRS kapcsolódáshoz szükséges APN-nevet tartalmazza. Idézőjelek között kell megadni, 
maximális hossza az idézőjelekkel együtt 64 karakter lehet.
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GPRS üzemmód

A GPRS üzemmódot engedélyezi, vagy tiltja. Lehetséges értékei:

• ON – a GPRS mód engedélyezett: Ilyen esetben elsődleges csatorna a GPRS, de ha 
valamiért nem sikerül elküldeni a jelzést GPRS-en, akkor DATA üzemmódban  próbálkozik.

• OFF – a GPRS mód tiltott: Ilyen esetben csak DATA üzemmódban kommunikál az 
ügyelettel.

Adathívás limitációk

Az eszköz nem tud egyszerre adatvívást és DTMF dekódolást végezni. Ezért ha a GPRS kapcsolat
nem elérhető vagy ki van kapcsolva akkor a beérkező eseményeket nem tudja azonnal eljelenteni,
csak miután a vonalat bontotta a riasztó. DTMF dekódolás után pedig egy firmware hiba miatt újra
is kell magát indítania, ami további késleltetéseket okoz. Ezért 8 esemény után azonnal elkezdi az
adatkapcsolat felépítését és események elküldését. Ez idő alatt nem nyugtáz további eseményeket.

Tesztjelentés intervalluma

Az MA-GSM-Easy által küldött, a riasztóközpont tesztjelentésétől független tesztjelentés időköze 
órákban kifejezve. Értékét mindig két számjeggyel kell megadni. Lehetséges értékei: 

00 – nincs tesztjelentés-küldés

01..99 – megadott óránként tesztjelentést küld.

GSM-behívó szám:

Amint  azt  a  Kommunikáció  GSM  csatornára  való  irányítása  című  fejezetben  említettem,  a
kommunikátor GSM-csatornára irányíthatja a hívást akkor is, ha van vezetékes vonal. Erre szolgál a
GSM  behívó  szám.  Ez  egy  számsorozat,  amelyet  a  riasztóközpontban  valamelyik  telefonszám
helyére  kell  írni.  Amikor az  MA-GSM-Easy a  központ  által  tárcsázott  számban felismeri  ezt  a
számsort,  azonnal  átvált  GSM-csatornára.  Alkalmazási  területei:  tartalékjelentés  és  párhuzamos
jelentés megvalósítása. Hossza maximum 16 karakter hosszú lehet, de célszerű gyári alapértéken
hagyni, nehogy olyan számot tárcsázzon a központ, ami egy valós előfizetői szám.

Mérnöki-kód:

Helyi számítógépen keresztül való programozáshoz szükséges mester-kód.

6 számjegy hosszú kell  hogy legyen.  Telepítés  után a  gyári  alapértéket  meg kell  változtatni  és
bejelenteni az ügyeletnek!

Távtöltő telefonszám: (DLD -szám)

Távprogramozásra  jogosult  telefonszám.  Csak  az  itt  megadott  telefonszámról  lehet  távtöltéssel
programozni. Maximum 16 számjegy hosszú lehet.  A távprogramozás GPRS módban is működik,
ott a jogosultság azonosítása másként van megoldva.
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Zónaállapot lekérdezése

A helyi letöltőprogrammal lehetőség van arra, hogy az MA-GSM-Easy zónájának állapotát 
lekérdezzük, és valós időben figyelni lehessen az állapotát.

Tápellátás hibájának bekövetkezése és helyreállása

A tápellátás eljelentésének és helyreállásának a paraméterei állíthatóak. Be lehet állítani pl., hogy az
tápellátás hiba 10,6V-nál legyen eljelentve és 11,7V-nál álljon helyre, vagy 10,2V-nál legyen 
eljelentve, de csak 12V-nál álljon helyre. Az értékek a következőképp alakulnak:
Az akkuhiba eljelentésének feszültsége 0V és a helyreállás értéke között állítható tizedes 
pontossággal, a helyreállás feszültsége a hiba feszültsége és 15V között állítható tizedes 
pontossággal.
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Gyári alapértékek

Paraméter Alapértelmezett érték

T-Mobile-os hálózatból tárcsázott telefonszám Pécsi/Bp-i T-Mobile-os

Telenor-os hálózatból tárcsázott telefonszám Pécsi/Bp-i Telenor-os

Vodafone-os hálózatból tárcsázott telefonszám Pécsi/Bp-i Vodafon-os

Mester kód 123456

Szerver IP Pécsi/Bp-i ügyelet

Személyes azonosító(PID) 0000

Periodikus tesztüzenet periódusideje órás felbontásban 0(kikapcsolva)

T-Mobile-os APN multi.co.hu

Telenoros APN MULTIALARM

Vodafone-os APN multialarm

GPRS ki be kapcsolása bekapcsolva

GSM behívó szám 74*1741

Betárcsázási szám közti maximális időrés másodpercben 1

Beemelés és az első handshake hang közti késleltetési idő 400 ms

Contact ID ACK hang hossza 800 ms

Contact ID handshake hang hossza (ajánlott 10ms-os 
felbontásban használni)

100 ms

ACK küldés tiltása ACK küldés nincs tiltva

3 perc alatt 3 beemelés 0

DTMF vevő erősítése 1

HS hangok, és nyugtahang hangereje 10

Búgó hangereje 8

Vonalhiba fennállásának ideje perces felbontásban 0

Zóna típusa Általános riasztás

Zóna engedélyezése/tiltása engedélyezve

Zóna NC/NO NC

Zóna sebessége 100/500ms 500 ms

Zavarás detektálás 20
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MA-GSM-Easy programozása
Az MA-GSM-Easy 2-féle módon programozható:

• Helyi számítógépen keresztül

• Távtöltéssel

Programozás helyi számítógépről

A programozás hardver és szoftver igényei:

Hardver igények:

• Szabad USB port a számítógépen.

• USB kábel.

Szoftver igények:

• Win 95/98/ME/XP/NT/Vista operációs rendszerek valamelyike

•  magsm_downloader_v3.exe letöltő program. 

• Sierra Wireless COM driver

Figyelem!
A letöltő program a Multi Alarm Zrt irodáiban beszerezhető. Ezeket más 
eszközzel, programmal helyettesíteni nem szabad!

Az MA-GSM letöltőprogram használata

1. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép szabad USB portjára, és adjon tápot az eszköznek. 

2. Indítsa el a programot, majd válassza ki azt a soros portot, amire az MA-GSM-Easy 
csatlakoztatva lett.

3. Kattintson a <Tovább>-gombra. Ennek hatására a program elkezdi keresni az MA-GSM-Easyt a 
kiválasztott soros porton. 

4. Ha a program megtalálta az MA-GSM-Easyt, akkor:
"A modul detektálása sikeres" üzenet,

ellenkező esetben:
"A Gsm modul nem detektálható" üzenet jelenik meg az ablakban.

Ez utóbbi esetben ellenőrizni kell, hogy jó soros port lett-e kiválasztva, illetve hogy az MA-
GSM-Easy valóban áram alatt van-e és csatlakoztatva van-e. 

5. Adja meg a MA-GSM-Easy mester-kódját, majd kattintson az <Tovább> -gombra.
Abban az esetben, ha nem megfelelő kódot ad meg (felugró ablakban): 

"Nem tudok a modulba bejelentkezni!" üzenet jelenik meg.
Nyugtázza a hibajelzést, és ismételje meg a bevitelt.
Ha a kód helyes volt, akkor felugrik egy ablak, hogy a kiolvasott paramétereket elmentette, 
ezután megnyílik a programozó-ablak. Az ablak felső részén a modul verziószáma olvasható.
A verziószám értelmezése:
GE<panel sorozatszám>_<szoftver verziószám>_<hardver verziószám>_ <újraindítások száma hexa-ban >
Például: GE14400004_MA1.1_8.1_0002 jelentése:
sorozatszám: 14400004, szoftververzió: 1.1, hardververzió: 8.1, az újraindítások száma: 2

!
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Az ablak bal oldalán az MA-GSM-Easy változtatható paraméterei, jobb oldalán pedig a 
kiolvasott (mindig az aktuális) értékek láthatók. Töltse ki az adatbeviteli mezőket, és kattintson a
<Rátöltés> gombra. Ha sikeres volt a rátöltés, akkor a panelban megjelennek az új értékek, ha 
nem sikerült a rátöltés, akkor egy felugró ablakban ezt a program jelzi.

6. A programozás végén a <Vissza>-gombra kattintva léphet vissza az előző képre, majd onnan a 
bejelentkező képre.

7. Húzza le a programozó csatlakozóját.

8. Ellenőrizze a kommunikációt.

Programozás távtöltéssel

A távprogramozási igényeivel kapcsolatban kérjük forduljon a forgalmazó cég szakembereihez.

Térerő-érték mérése, értelmezése

Térerő mérésére a helyi programozó program ad lehetőséget (Térerő mérés-gomb), de a térerő 
értéke távprogramozással is lekérdezhető. A térerő érték mérésekor az adatátvitel minőségét is méri 
a program (Bithiba-érték)

A térerő lehetséges értékei: 0...31, vagy ha nem áll rendelkezésre adat, akkor -1.

A legerősebb érték 31, a leggyengébb: 0

Bit-hiba arányszám lehetséges értékei: 0...7, illetve ha nincs adat, akkor -1. 

A legjobb:0 , a  legrosszabb: 7

Néhány példa: 

31,0 - A mérhető legjobb érték. 24,0- Gyakorlatban 
gyakran előforduló érték

15,2 - Nem elfogadható, mert a bithiba-arányszám nem 0.

12,0 - Még elfogadható érték 3,7 - Elfogadhatatlan érték, 
meg kell próbálni áthelyezni a mágnestalpas antennát olyan helyre, ahol a térerő és bithiba érték már 
elfogadható.

99,99 - nincs antenna csatlakoztatva, vagy egyáltalán nem mérhető GSM hálózat.

Figyelem! A kommunikáció  utáni  első  mérés,  illetve  GPRS üzemről
kapcsolt-vonali üzemmódra váltás esetén, valamint tápratétel  után az
első egy-két  mérés  pontatlan lehet,  ezért  azokat nem kell  figyelembe
venni. 

Az MA-GSM-Easyt olyan helyre szabad csak felszerelni, ahol a mérés ideje alatt a térerő értéke
minimum 12, és a Bithiba-arányszám 0. A mérés legalább 10 mérést tartalmazzon!

!
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Riasztóközpont programozása

A  riasztóközpont  kommunikációjának  programozása  során  a  következő  szempontokat  kell
figyelembe venni:

• Jelentőformátum csak Contact ID.

• A telefonszám és GSM behívószám elé késleltető-karaktert kell programozni.

• Tárcsázási mód: CSAK DTMF.

Programozási példa, ajánlás

Az alábbiakban ismertetünk néhány olyan programozási szempontot, amit figyelembe kell venni a
rendszer programozásához:

• A riasztóközpont  1-es  telefonjára  a  vezetékes  vonali  távfelügyeleti  hívószámot  célszerű
programozni akkor is, ha a helyszínen nincs telefonvonal. 

• Ha a helyszínen van telefonvonal, akkor párhuzamos jelentést kell beállítani.

• Párhuzamos jelentés esetén elsődleges telefonszámnak a GSM behívót célszerű beállítani, és
tartalék számként a vezetékes hívószámot, és párhuzamos (harmadlagos) telefonszámként
szintén  a  vezetékes  hívószámot,  mert  ilyenkor  a  vezeték  mögött  továbbra  is  ott  van
tartalékként a GSM modul, tehát így a harmadlagos telefonszámnak is van tartaléka: az MA-
GSM-Easy, abban az esetben, ha elszakad a vonal, vagy nem tud vezetéken jelenteni: 3.
hívás esetén bejelentkezik a GSM modul. Abban az esetben, ha a harmadlagos szám a GSM
lenne, akkor annak már nem lenne tartaléka.

• Távfelügyeleti  azonosító  ugyanaz  legyen  a  riasztóközpontban  és  az  MA-GSM-Easyben
egyaránt.

• Ha vezetékes vonal nincs csatlakoztatva, és a riasztóközpont tesztjelentéseket küld az MA-
GSM-Easyn keresztül, akkor az MA-GSM-Easy saját tesztjelentéseit le kell tiltani, mert ha a
riasztóközpont  meghibásodna,  akkor  az  MA-GSM-Easy  tesztje  elfedné  a  riasztó  teszt-
elmaradását!
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Távfelügyeleti kommunikáció
Az MA-GSM-Easy a távfelügyelettel ipari kapcsolt vonalas adat-csatornán, GPRS-en kommunikál. 

A kommunikáció ellenőrzése 

A kommunikációs kapcsolat meglétének helyszínről történő ellenőrzésére legjobban az MA-GSM-
Easy  általános  riasztásbemenete  használható.  Ezek  használata  előtt  a  távfelügyeleti  központot
értesíteni kell.

A kommunikációs csatorna ellenőrzésére már működő rendszer esetén kapcsolt vonali módban a
tesztjelentés használható. Ennek használatára két lehetőség van:

• A riasztóközpont küld ellenőrző jelentést GSM-en keresztül

• Az MA-GSM-Easy küld saját tesztjelentést. Ehhez be kell állítani a tesztjelentés 
gyakorisága-paramétert.

GPRS módban a kommunikáció ellenőrzésére a fentebb ismertetett módokon kívül még egy 
lehetőség van:

• a távfelügyelet kérdezi le megadott időközönként a GSM- modult. (GPRS körkérdés)

Ennek használatához a távfelügyeletnek ismernie kell az MA-GSM-Easy IP-címét. Ha az MA-
GSM-Easy nem válaszol az ellenőrző kérdésekre, akkor arról a távfelügyelet értesítést kap.

Kommunikációs hiba 

Abban  az  esetben,  ha  kapcsolt  vonalon  kommunikációs  hiba  miatt  meghiúsul  egy  esemény
távfelügyeleti központba való eljelentése (legyen az akár a riasztóközponttól eredő, akár az MA-
GSM-Easy  saját  jelzése),  akkor  a  GSM modul  további  kísérleteket  tesz  a  jelzés  továbbítására
(maximum 10). Ha a 10. próbálkozás is sikertelen (ez kb. 10 percet jelent), akkor az el nem küldött
jelzés(eke)t a memóriájában eltárolja. A memóriájában tárolt el nem küldött jelzés(eke)t a 3óra 50
percenként vagy a következő frissen bekövetkezett eseménnyel együtt megpróbálja újra elküldeni.

Ha 30 percnél hosszabb ideig tárolódik az el nem küldött esemény a memóriában, akkor kap egy
"régi esemény"-azonosító bélyeget, és a következő kommunikáció során így, megbélyegezve küldi a
távfelügyeletre.  Az  ilyen  módon  megbélyegzett  esemény  tehát  legalább  40  perccel  korábban
következett be, mint ahogy el lett küldve (10 perc= a 10 próba időtartama, + 30 perc a memóriában eltöltött
idő a megbélyegzés előtt, ez öszesen 40 perc). A megbélyegzés úgy történik, hogy a régi esemény esemény-
típus azonosítójához a kommunikátor 8-at hozzáad. 

Pl.: 0 601 → 8 601

GPRS  üzemmódban  a  2.  sikertelen  próbálkozás  után  átkapcsol  GSM  kapcsolt  vonalra,  és  ott
próbálkozik a fent leírt módon. Végül a sikeres jelzés után, vagy sikertelen jelzésküldés után a 10.
próba elteltével ismét fellép, vagy megpróbál fellépni a GPRS-hálózatra.
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Az MA-GSM-Easy által küldött események leírása, jelentőkódok

Az MA-GSM-Easy a  távfelügyelettel  való kommunikációja  során csak a  Contact  ID protokollt
veszi figyelembe, a riasztóközpont által használt jelentőformátum is csak Contact ID lehet.

A távfelügyeletre elküldött kódsorozat azonban az eredeti Contact ID protokollhoz képest némiképp
módosul:

• Az üzenet típus azonosító ('18')  nem lesz elküldve.

• A CheckSum nem lesz elküldve.

Contact ID jelentőformátum

Contact ID formátumban a fent említetteken kívül nincs eltérés.

Például: A  8424-es azonosítón az 1-es területen, az 5-ös zónáról betörésjelzés érkezik.

A riasztóközpont által leadott esemény: 8424 18 1 130 01 005 C

A távfelügyeletre küldött esemény: 8424 1 130 01 005

40 percnél régebbi esemény: 8424 9 130 01 005
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Az MA-GSM-Easy saját üzenetei
Az MA-GSM-Easy saját üzeneteit, és azok eseménykódjait az alábbi táblázat tartalmazza:

Eseménykód Leírás Helyreállás Megjegyzés

305 Eszköz reszetelődött -

602 Periodikus teszt üzenet -

302 Akku hiba +

624 Eseményvesztés -

601 Manuális teszt üzenet -

416 Sikeres szoftverfrissítés - zóna=2 modemben

304 Sikertelen szoftverfrissítés - zóna=2 modemben,
zóna=3 FTP letöltés 
sikertelen

133 24 órás riasztás +

110 Tűz riasztás +

162 CO riasztás +

144 Szabotázs +

373 Tűz hiba + 1.2 verziótól

140 Általános riasztás + 1.2 verziótól

572 24 órás zóna kiiktatása +

351 Telefon vonal hiba +

352 3 percen belül 3 beemelés -

344 Zavarás detektálás + Zóna=0 nincs zavarás
zóna=1 alacsony szint
zóna=2 közép szint
zóna=3 magas szint
zóna=4 teljes zavarás

301 AC hálózat kimaradás +

Figyelem!
Tekintettel arra, hogy az MA-GSM-Easyben a távfelügyeleti  azonosító a
riasztóközpontétól  független,  a  kommunikáció  próbája  során  minden
esetben meg kell győződni arról, hogy a riasztóközpont jelzései is,  és az
MA-GSM-Easy saját jelzései is a megfelelő azonosítóra érkeznek-e be. Ha
a riasztóközpont és az MA-GSM-Easy azonosítója megegyezik,  akkor az

MA-GSM-Easy tesztjelentését le kell tiltani, mert elfedné a riasztóközpont tesztjelentését.

!
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Zónakezelés

Az eszköz 1 zónát tud kezelni, melyet konfigurálni kell. A konfiguráció reszetre nem törlődik.
Állítható zóna paraméterek:

- típusa: 24 órás, tűz, CO, tűz hiba, általános riasztás. 
- NC/NO
- engedélyezése/tiltása
- 100/500 ms-os

Ha tiltjuk, vagy engedélyezzük a zónát, akkor arról az eszköz eseményt küld a szervernek a 572-es 
kóddal. A zóna tiltást csak az engedélyező paranccsal lehet feloldani.

Az MA-GSM-Easy karbantartása
Karbantartáskor az MA-GSM-Easyn a következőket kell ellenőrizni, illetve elvégezni:

• A sorkapcsok állapotát, hogy nem lazultak-e ki. 

• Ellenőrizni kell az antenna állapotát: Ellenőrizni kell, hogy nincs-e az antennán vagy a 
kábelén törés.

• Meg kell mérni a térerőt, ha az nem megfelelő, akkor az antenna áthelyezésével javítani kell.

• Ha van riasztórendszer rákötve,  akkor arról  próbajelzéseket kell  küldeni  összhangban az
azokra vonatkozó karbantartási utasításokkal, úgy hogy a jelzések GSM-en menjenek. (ha
van vezetékes vonal, akkor átmenetileg le kell kötni azt az MA-GSM-Easyről, ha nincs akkor
úgyis GSM-en mennek a jelzések).

• Az MA-GSM-Easy saját  jelzéseit  is  el  kell  küldeni:  Általános riasztást.  Ellenőrizni kell,
hogy megfelelő módon beérkeztek-e? A megfelelő mód azt jelenti, hogy megfelelően rövid
idő  alatt  (kevesebb,  mint  1  perc),  és  az  elvárt  üzemmódban,  azaz  ha  GPRS üzemmód
engedélyezett, akkor GPRS-en, ha nem akkor DATA-ban.
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Hibakeresés
Ha az MA-GSM-Easy és  a riasztóközpont  közötti  kommunikációval  van probléma,  bele  kell  hallgatni  a
kommunikációba. A behallgató lehet pl.: egy telefon kézibeszélőjéből kiszerelt hangszóró és egy 100nF/63V
kondenzátor  a  hangszóróval  sorba  kötve.  A  behallgatót  a  riasztóközpont  "telco"  bemenetére  kell  kötni
párhuzamosan.

1.) Az MA-GSM-Easy nem jelentkezik be a hálózatba

• Ellenőrizze a SIM-kártya csatlakozását, ha szükséges tisztítsa meg a SIM kártyát.

• Ellenőrizze a térerőt.

2.) Az MA-GSM-Easy nem kommunikál GPRS-en, a jelzések mindig kapcsolt vonalon érkeznek

• Ellenőrizze, hogy a GPRS-mód engedélyezett-e.

• Ellenőrizze, hogy valóban GPRS-szolgáltatással kért SIM-kártya van-e az MA-GSM-Easyben.

• Ellenőrizze a Szerver IP cím, és APN név helyes beállítását.

3.) Az MA-GSM-Easy jelzései nem mennek be a távfelügyeletre 

• Ellenőrizze,  hogy  az  MA-GSM-Easy  távfelügyeleti  azonosítója  megfelelő  értékre  be  lett-e
programozva. A Gyári alapértéke (0000) letiltja az MA-GSM-Easy kommunikációját.

• Ellenőrizze az MA-GSM-Easyben a Távfelügyelet telefonszáma paramétert, valamint a Szerver IP
cím, és APN-név paramétereket.

4.) Vezetékes vonalon a Gsm-behívó szám tárcsázására "A hívott számon előfizető nem kapcsolható"
üzenet hallatszik:

• Nem egyezik a riasztóközpontba és az MA-GSM-Easybe írt GSM-behívó szám.

A riasztóközpontba írt  GSM-behívószámnak és az MA-GSM-Easy memóriájában tárolt  GSM-
behívó számnak egyeznie kell!

• A riasztóközpontba  és  az  MA-GSM-Easybe  írt  GSM-behívószám egyezik,  de  a  vezetékes  vonali
telefonközpont túl gyorsan reagál:

Változtassa meg mind a riasztóközpontban, mind az MA-GSM-Easyben a GSM-behívó számot
úgy, hogy az első karakterei még elfogadhatók legyenek vezetékes vonalon is, csak az utolsó digit
legyen speciális számjegy:  pl. : "06123B"

5.) Riasztközpont nem tud kommunikálni az MA-GSM-Easyvel

• Ellenőrizze, hogy helyesen csatlakoztatta-e az MA-GSM-Easyt a riasztóközponthoz. Lásd a bekötési
rajzokat a leírás végén.

• Ellenőrizze a riasztóközpontban kiválasztott jelentésformátumot. Az MA-GSM-Easy csak Contact Id
(Point Id), formátumban tud kommunikálni a központtal.
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Technikai adatok
Tápfeszültség: 

10,2-14V DC

Áramfelvétel:

Üresjárat: 30-50mA

Adás közben: 70-200mA, (térerőtől függ)

Jelentőformátum (a riasztóközpont felé):

●Contact ID

Működési hőmérséklet tartomány, és páratartalom:

• -20°C-tól 55 °C -ig, 

•páratartalom: max. 96% relatív

Méret: 

•doboz: 90 x 63 x 31,8 mm

A doboz vastagsága és anyaga:

2mm vastag, műanyag.

Forgalmazza

Multi Alarm Zrt.

H-7630 Pécs, Basamalom u. 33. H-1106 Budapest, Fátyolka u 8.

Tel.: +36 72/513-110, Fax: +36 72/513-113 Tel.: +36 1/456-30-60, Fax: +36 1/456-30-80

E-mail: pecs@multialarm.hu E-mail: budapest@multialarm.hu
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